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 القائمة البالتينيه

 
 السلطات 

حات السلمو   روبيان بارد مع صلصة الكوكتيل ،   ن الطازج البارد ،شر
 تشكيلة من المقبالت االيطالية مع الصلصة ، 

( مع الطماطم و صلصة البيستو ، ي
 قطع الجبنة االيطالية )بوكوتشيتر

ي شوكي محمص  ،   
ية عىل الطريقة التايلندية تقدم مع الزنجبيل واللوبسي  عىل البخار ، أرضر  سلطة الشعير

 سلطة الهليون مع المانجا ،   الفارفل باستا مع الصلصة ، سلطة
ان وقطع الثومسلطة قيرص عىل الطريقة التقليدية تق   جبنة الماعز ،و كوسا مع الباذنجان المشوي  ر مير  ، دم مع جبنة الي 

وكولي واالفوكادو مع الصلصة الفرنسية ،  سلطة الجرجير مع جبنة الحلوم وحب الرمان ، سلطة الي 
ي المحمص ، فت   العرت 

ر ي حمص  تبوله مزينة بأوراق الخس ، وش مع الخي 
وت   بير

  بطاطا سلطة متبل باذنجان مزين بحب الرمان ،  
 

 والعالم   العرب    الخب    من تشكيلة
 
 الرئيسية األطباق

 قوزي مع االرز عىل الطريقة الكويـــــتية
ميودور عىل الطريقة الفرنسية   تير

 لوبسي 
 ت يقدم مع صلصة التارتارروبيان بالبقصما
 دجـــــــــاج مسخن 

 مع صلصة الخشخاش كباب مشوي 
 دجاج بالزبدة عىل الطريقة الهندية  ،  

 يقدم مع صلصة الزعفران سمكفيليه 
 مطبق زبيدي عىل الطريقة الكويتية

 قطع لحم البقر ميداليون يقدم مع إكليل الجبل
 سلمون مشوي مع صلصة الطماطم

 لودجاج كوردون ب
 دجاج مقىلي مع الكازو  ،  
ر   كبه مع شيش برك باللب 

ي ، بطاطا بالفرن
 سبانخ كانيلوتر

 سوتيهتشكيلة من الخضار 
 

 ركن حلويات خاص: 
 نافورة شوكواله مع قطع الفاكهة والمارشميللو والبسكويت 

 ركن حلويات ساخنة: 
 ام عىلي ، عىل الطريقة المرصية التقليدية

 الحلويات
اميسو ،بودينع التمر مع    صلصة الفانيليا ، قطع التير

 كيك الليمون مطعمة بنكهة المانجا الموسمية ،
ول  ، تشكيلة من الموس )اكواب( ،  بروفي 

 تشكيلة من الكريم بروليه ،
 تشكيلة من تارت الفواكه

ر مع الفراولة االمريكية ،   كيك الفستق ،    كيكة الجب 
 ، قطع الشوكوال الداكنة 

ر مع    تشكيلة من الحلويات العربية ،  كريم الشانتيه ، كيك الياسمبر
 موس النوغات مع زبدة البندق ، مهلبية ، 

 تشكيلة من الفاكهة الطازجة المقطعة والمنحوته
 

وبات:   العصائر و المشر
 تشكيلة من العصير الطازج والفاخر والكوكتيالت

وبات غازية ، مياه معدنية  مشر
 تشكيلة من الشاي ، قهوة عرب   

 


